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EDITORIAL

H á seis anos, quando iniciei 
meu trabalho voluntário 
como Conselheiro no Con-

selho Regional de Contabilidade do 
Rio de Janeiro, o fiz pelo desejo de 
contribuir com a categoria a qual or-
gulhosamente pertenço desde mui-
to jovem. E foi também muito cedo 
que entendi que a mudança da rea-
lidade só acontece quando cada in-
divíduo faz sua parte, coloca a mão 
na massa e contribui, nem que seja 
com a inclusão de um tijolo.

No último dia 30 de agosto, acon-
teceu um grande marco nessa “co-
lheita” que estamos plantando há 
algum tempo: a assinatura do Ter-
mo de Cooperação Técnica entre o 
CRCRJ e o Governo do Estado do Rio 
de Janeiro, em uma bela solenidade 
no Palácio Guanabara em que pu-
demos escutar autoridades como o 
Governador Cláudio Castro e o De-
putado Federal Hugo Leal reconhe-
cendo e enaltecendo a importância 
estratégica dos profissionais da con-
tabilidade para o desenvolvimento 
do Estado e para o aprimoramento 
das boas práticas de governança, 
controle e compliance.

Esse Termo de Cooperação é um 
grande marco porque envolve qua-
tro áreas: a Secretaria de Fazenda, 
a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, a Controladoria-Geral 
do Estado e a Secretaria de Assis-
tência Social, para o desenvolvi-
mento de ações em conjunto com 
dois objetivos finais: o primeiro, 
contribuir com o nosso amado Rio 
de Janeiro através da Ciência Con-
tábil, deste conhecimento técnico 
que nós temos e aplicamos com 
tanto zelo e ética; e o segundo, que 
a sociedade finalmente reconheça 
nossa categoria com a devida im-
portância social que tem.

Desde os primeiros meses do ano 
passado temos buscado reuniões 
com representantes do Executivo 
para apresentar nossa pauta ins-
titucional e buscar a assinatura de 
Termos de Cooperação Técnica. 
Encerramos o mês de agosto com 
mais de 40 cidades visitadas. Este 
último bimestre julho/agosto foi in-
tenso, de muita aproximação com 
o interior através de visitas às pre-
feituras e de edições do Café com a 
Classe, evento que retomamos de 
forma presencial, tomando todos os 
cuidados sanitários, como distancia-
mento social e uso de máscara. 

Estamos na expectativa de retoma-
da de eventos semi-presenciais em 
nossa sede em breve, e já foram 
reabertos o Espaço Compartilhado 
do Profissional da Contabilidade e 

Um marco nos 
74 anos de história 
do CRCRJ

AMIGOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE,

a nossa Biblioteca Ivo Malhães de 
Oliveira. Para utilização de ambos, 
é preciso agendar previamente 
pelo site ou aplicativo CRCRJ. Aos 
poucos, vamos buscando retomar 
a normalidade, nossas rotinas, sem 
nunca perder de vista o cuidado 
com o próximo. 

E por falar em retomada, a “Entre-
vista” desta edição é com o Presi-
dente da Fecomércio RJ, Antônio 
Florêncio, que traz a visão do em-
presariado fluminense sobre o 
atual momento. Ele perpassou por 
temas relevantes, como o Pronam-
pe. Não deixe de conferir. O mes-
mo vale para o artigo de Opinião do 
grande especialista Paulo Henrique 
Pêgas sobre a Reforma Tributária, 
matéria de fundamental importân-
cia para toda a população brasilei-
ra, e em especial a nós, profissio-
nais da contabilidade.

Esta edição da Valor Contábil foi 
preparada com muito carinho. De-
sejo a todos os amigos uma exce-
lente leitura!

SAMIR FERREIRA 
BARBOSA NEHME

Presidente do CRCRJ



ESPECIAL

4     l     VALOR CONTÁBIL

LEGADO DE PAIS 
PARA FILHOS

Empresas familiares dominam 
os indicativos de grandes ne-
gócios de sucesso no Brasil. 

Aliás, elas figuram entre negócios 
de todos os segmentos e tama-
nhos. Dados do IBGE demonstram 
que 90% das empresas no Bra-
sil possuem perfil familiar. Mas 
apesar de serem maioria, essas 
empresas enfrentam um grande 
desafio que arriscam sua conti-
nuidade: a sucessão familiar. Um 
levantamento da consultoria PwC 
indica que 75% das empresas fami-
liares fecham as portas após serem 
sucedidas pelos herdeiros.

Sobre o tema, a Valor Contábil en-
trevistou a psicanalista e especialis-
ta em sucessões familiares Danielle 
Quintanilha.“Isso é um dado real e 
não se restringe ao Brasil. É uma re-
ferência mundial. A sucessão, para 
ser bem feita, depende do preparo 
tanto dos sucessores, quanto dos 
sucedidos. É preciso dar espaço 
para compreender o processo que 
cada um está vivendo: interesses, 
expectativas, sonhos, projetos. De 
ambos os lados. É preciso acolher 
esses aspectos das gerações envol-
vidas, para que possa haver laços 
entre elas”. 

A especialista orienta que os suces-
sores precisam se sentir envolvidos 
na construção do próximo ciclo, 
para que não tenham a sensação 
de que deverão apenas reproduzir 
o que foi criado pela geração ante-
rior, sem a possibilidade de terem 
suas percepções sobre o negócio 
consideradas. “O diálogo e o acolhi-

A IMPORTÂNCIA DE UM PLANO DE SUCESSÃO 
EM EMPRESAS FAMILIARES 

mento das expectativas e interesses 
de cada um é essencial. Para que a 
nova geração não sinta que está re-
cebendo um peso ao invés de um 
presente” explica Danielle, diretora 
da UTZ Soluções e professora na 
Fundação Dom Cabral. 

correspondências. Ao perceber o 
interesse, decidiu fazê-lo passar 
por diversos setores e determinou 
que os supervisores cobrassem 
dele o mesmo empenho de qual-
quer outro funcionário. E o apoio 
dos demais colaboradores fez a di-
ferença nessa introdução do suces-
sor nos negócios. “O Marcelo teve 
interesse em aprender, mas eles 
também tiveram interesse em en-
sinar. Tiveram respeito para ajudar 
e respeito ao Marcelo como colega 
de trabalho. Foi um pedido meu e 
isso foi muito importante para ele 
chegar onde chegou”, relembra.  

Apesar da cobrança por dedicação 
e pelo conhecimento do negócio, o 
pai conta que nunca forçou que o 
filho seguisse carreira na contabili-
dade, deixando-o livre para tomar 
suas decisões. “Meu filho chegou 
a iniciar a faculdade de medicina, 
mas mudou de ideia e escolheu a 
contabilidade. Soube quando ele 
já estava matriculado em Ciências 
Contábeis e fiquei muito feliz com 
a decisão”, conta. 

Para a especialista, o preparo de 
um sucessor envolve o incentivo, a 
vivência do negócio, mas também 
a percepção de mundo, o que de-
senvolve habilidades humanas es-
senciais para a postura de um líder. 

“A empresa da família será do ta-
manho da competência de seus 
herdeiros. Quando se prepara 
bons líderes, a empresa acompa-
nha essa eficiência. É preciso ter 
visão de mundo, preparo para se 

Gil e Marcelo Marques: contabilidade 
passada de pai para filho

Envolver o sucessor em todas as 
etapas no negócio foi a decisão 
tomada pelo contador Gil Mar-
ques, pai de Marcelo e sócio ad-
ministrador das empresas GWM 
Auditores Independentes e Nasa 
Contadores. “Meu entendimen-
to é de que o líder precisa fazer 
um trabalho de base, trazer seus 
sucessores para dentro da em-
presa. Se eles tiverem interesse, 
darão sequência ao trabalho”. 

Gil conta que levou seu filho para 
trabalhar na empresa como con-
tínuo, realizando o transporte de 
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Dar estímulos para que esses her-
deiros possam ampliar sua visão. 
Não sendo feito, isso impacta o 
resultado do negócio, porque não 
há bagagem. Isso acontece por-
que cria-se uma comodidade” res-
salta Danielle. 

Clientes também 
precisam de preparo 
para a transição
Quanto às empresas contábeis, 
Danielle explica que, além de pre-
parar sucessor, sucedido e os co-
laboradores, é imprescindível tam-
bém preparar os clientes para essa 
transição. E manter a essência da 
empresa, sem descaracterizar os 
traços que fizeram os clientes se 
fidelizarem a ela. “Certamente os 
escritórios de contabilidade têm 
estilos muito diferentes. Uns mais 
formais, outros mais acolhedores. 
Então, quando se perde o estilo e 
os valores, perde-se o vínculo com 
aqueles clientes”, justifica. 

No caso de Gil e Marcelo, o filho 
participava das reuniões com 

Acesse o QR code para conferir gratuitamente 
o livro: ‘Família empresárias, vamos 
dialogar?’, da autora Danielle Quintanilha.

Autora e Psicanalista Danielle Quintanilha

clientes mesmo antes de assumir 
responsabilidades nas empresas 
e, por sua vez, os clientes foram 
avisados do processo de sucessão. 
“Hoje ele assume o contato com os 
clientes, mas sempre dou suporte. 
Nossos clientes se relacionam com 
ele tranquilamente, porque ele foi 
preparado para isso. Acompanhou 
o desenvolvimento que tive, tocou 
o trabalho e está seguindo”, conta. 

No entanto, além do preparo e de 
toda capacitação da faculdade, cur-
sos e certificações a que o filho se 
submeteu, a experiência do pai, 
enquanto fundador da empresa, 
ainda conta muito para o bom fun-
cionamento do negócio. “Quando 
minha experiência é solicitada eu 
procuro entender a dúvida e orien-
to. Ele dá as providências, mas an-
tes da palavra final, nós discutimos 
novamente o assunto. É sempre na 
base da orientação, sem imposição, 
pois não posso tirar a autoridade 
dele”, defende. 

Essa dinâmica colaborativa e de 
construção bilateral é incentivada 
pela especialista para o processo 
de sucessão. “A riqueza do proces-
so sucessório é quando você de 
fato acolhe a visão de cada uma das 
gerações, quando não há disputa 
entre certos e errados, na dispu-
ta entre o tradicional e inovador.”, 
destaca Danielle. 

A necessidade de 
inovação e os 
desdobramentos 
da pandemia 
Mesmo com os desafios gera-
dos pela pandemia, uma pes-
quisa conduzida pelo ACI Insti-
tute e  Board Leadership Center 
da KPMG no Brasil apontou que 
67% dos respondentes (gestores 
de empresas familiares) afirmam 
estar otimistas em relação ao fu-
turo e 56% não cogitam mudar o 
formato da gestão, transferindo a 

liderança de suas empresas para 
profissionais do mercado. 

Mas, para que a sucessão de fato 
seja duradoura, empresas fami-
liares devem estar atentas aos fa-
tores que garantirão sua perma-
nência no mercado: investimento 
em tecnologia,  transformação do 
modelo de negócios, expansão e 
conquista de novos mercados.

E quanto à inovação, é senso co-
mum pensar que é um conceito 
trazido para as organizações pelos 
mais jovens, mas, no caso de Gil, o 
interesse por tecnologia e soluções 
inovadoras sempre foi uma carac-
terística do negócio, traço que vem 
sendo seguido pelo sucessor e que 
mantém a base forte das empre-
sas, sobretudo em um contexto de 
pandemia. 

“Tecnologia para mim sempre es-
teve em primeiro lugar. Isso me 
possibilitou reduzir custos e erros. 
Bancos automatizam, mercados 
automatizam. Então, por que a 
contabilidade não? Eu sempre tive 
pelo menos um programador na 
equipe e assim trabalhei desen-
volvendo soluções automatizadas. 
Fui desenvolvendo sistemas para 
as necessidades do meu negócio, 
o que foi um diferencial para os 
meus clientes e assim crescemos. 
Desenvolvi sistema de folha de pa-
gamento, contabilidade, soluções 
em auditoria. Tudo desenvolvido 
por mim, com execução dos meus 
colaboradores”, relata Gil.

tornar gestor, entender como o 
mundo se comporta para além 
das fronteiras daquela empresa. 



Presidente da Federação do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turis-
mo do Estado do Rio de Janeiro 

(Fecomércio-RJ) na gestão 2018/2022, 
o empresário Antônio Florêncio de 
Queiroz Jr. é Economista e Adminis-
trador de Empresas. Acumula, ainda, a 
presidência dos Conselhos do Sesc RJ e 
do Senac RJ, e do Conselho Deliberati-
vo do Sebrae RJ.

Em entrevista à Valor Contábil, ele fa-
lou sobre a retomada econômica no 
Rio de Janeiro, o empreendedorismo 
por oportunidade e necessidade e a 
aproximação do setor com a classe 
contábil fluminense.
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Por outro lado, em 2021 já ob-
servamos uma gradativa reto-
mada econômica. A última pes-
quisa do Instituto Fecomércio 
de Pesquisas e Análises (IFec 
RJ), realizada com empresários 
do estado do Rio, mostrou que 
87% dos entrevistados esperam 
melhora em seus negócios nos 
próximos três meses. O levanta-
mento mostrou que a confiança 
dos empresários do comércio de 
bens, serviços e turismo do es-
tado do Rio, quanto à melhora 
em seus empreendimentos para 
o próximo trimestre, aumentou 
no período entre julho e agosto, 
se consolidando no último mês. 
Acreditamos que, o aumento no 

número de fluminenses vacina-
dos, com a primeira, segunda 
dose ou dose única, continua 
se refletindo nos negócios e na 
percepção da melhora da eco-
nomia no estado nesse ano.

VC: O Pronampe é um programa 
que foi tornado fixo pelo Gover-
no Federal este ano, e que pro-
porciona às Micro e Pequenas 
Empresas crédito com condições 
facilitadas, tanto de prazo de 
pagamento, quanto em relação 
à taxa de juros. Na experiência 
da Fecomércio, os empresários 
Fluminenses estão tendo aces-
so à essa linha de crédito? Ela é, 
efetivamente, um apoio neste 

VC: O ano de 2020 e o início de 
2021 foram extremamente desa-
fiadores para o setor empresa-
rial brasileiro, e no Rio de Janeiro 
não foi diferente. Como o sr. vê a 
retomada deste segmento neste 
segundo semestre de 2021?

AF: Foram meses difíceis para 
todos, sem exceção, no Rio de 
Janeiro, no Brasil e no mundo. Ti-
vemos que aprender, em um cur-
to espaço de tempo, a lidar com 
uma situação sem precedentes 
na história contemporânea mun-
dial. Desde o primeiro minuto do 
fechamento do comércio, ainda 
em 2020, a Fecomércio RJ buscou 
um entendimento com o poder 
público, nas esferas Estadual e 
Municipal do Estado do Rio. Lide-
ramos diversas tratativas, realiza-
mos dezenas de reuniões, sem-
pre com o objetivo de mitigar os 
impactos da pandemia no comér-
cio de bens, serviços e turismo. 
Foram quase 100 dias de comér-
cio fechado no ano passado, com 
negócios operando com vendas 
por delivery. As empresas tive-
ram que se reinventar. O comér-
cio investiu e se comprometeu 
com as orientações de seguran-
ça, como, restrição de pessoas 
nos ambientes, disponibilização 
de álcool em gel, medição de 
temperatura na entrada e uso 
de máscara. Dentro desse con-
texto, um aspecto positivo foi a 
digitalização do comércio, alguns 
ampliaram ou passaram a utilizar 
essa ferramenta de venda. Para 
auxiliar nessa transformação di-
gital, em 2020 a Fecomércio RJ 
firmou uma parceria com a Con-
vem, empresa dedicada à criação 
de lojas online. Ao acessar o site 
/www.fecomercio-rj.org.br/lo-
jaonline e seguir o passo a passo 
indicado, rapidamente é possível 
ingressar no ambiente virtual e 
ofertar seus produtos e serviços 
a centenas de pessoas, em sua 
rua, seu bairro e sua cidade.

momento de recuperação eco-
nômica?

AF: Foram 40 mil empresas fecha-
das, segundo levantamento do 
IFec RJ. Um dos maiores entraves 
enfrentados foi a demora da li-
beração do crédito. Acreditamos 
que não ficaram claras as regras 
para obtenção desse crédito e 
isso dificultou o acesso. Após o 
anúncio do Pronampe, outra bar-
reira, obstáculos para acesso ao 
crédito, por conta da burocracia. 
Em um momento de crise, onde 
a velocidade é decisiva, o rápido 
acesso ao crédito poderia ter co-
laborado para a sobrevivência 
de muitos negócios. A partir do 
terceiro trimestre de 2020, já ob-
servamos que os empresários ti-
veram mais facilidade de acesso. 
Para que tenhamos uma recupe-
ração econômica plena, além de 
acelerar o ritmo da vacinação, é 
necessário que os comerciantes 
tenham um incentivo através do 
crédito facilitado. O setor reúne 
mais de 300 mil estabelecimen-
tos, que respondem por 2/3 da 
atividade econômica do estado e 
representam 68% dos estabeleci-
mentos fluminenses.

VC: Na avaliação da Fecomér-
cio, quais foram os setores mais 
afetados pela crise econômica 
agravada pela pandemia de Co-
vid-19? E como esses setores es-
tão se recuperando?

AF: Como mencionei anterior-
mente, todos os setores do co-
mércio passaram por muita di-
ficuldade. Entretanto, dois deles 
foram mais duramente atingidos: 
o setor de serviços e o turismo. 
No caso dos serviços, estamos 
observando uma recuperação 
nos últimos meses. Segundo da-
dos do IBGE, o volume de servi-
ços prestados no Brasil cresceu 
1,2% em maio, na comparação 
com abril. No acumulado de ja-

Foram quase 100 
dias de comércio fechado 

no ano passado, com 
negócios operando com 
vendas por delivery. As 

empresas tiveram que se 
reinventar. O comércio 

investiu e se comprometeu 
com as orientações 

de segurança
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neiro a maio, o setor teve alta de 
7,3%. Em 12 meses, porém, ainda 
registra perda de 2,2%. Com o 
resultado, o setor voltou a supe-
rar o nível em que se encontrava 
antes da pandemia, ficando 0,2% 
acima do patamar de fevereiro de 
2020, refletindo a maior flexibili-
zação das medidas restritivas que 
tinham sido adotadas, em razão 
do agravamento do número de 
casos de Covid-19. O setor de ser-
viços é o que possui o maior peso 
da economia e o que mais em-
prega, e tem sido o mais afetado 
pelas medidas de restrição para 
conter o avanço da pandemia do 
Coronavírus.

Ainda segundo o IBGE, o índice 
de atividades turísticas saltou 
18,2% em maio, na segunda taxa 
positiva consecutiva, acumulou 
um ganho de 23,3%. Contudo, o 
segmento de turismo ainda ne-
cessita crescer 53,1% para retor-
nar ao patamar de fevereiro do 
ano passado. O Rio de Janeiro é a 
porta de entrada do turismo bra-
sileiro. Nos últimos cinco anos, a 
atividade econômica do turismo 
na economia do Rio representou 
cerca do dobro da média obser-
vada no Brasil, atingindo algo em 
torno de 4%. 

O turismo pode ser a nossa mola 
propulsora. Poucos estados pos-
suem uma infraestrutura de ae-
roportos, hotéis, serviços, além de 
atrativos naturais, como o Rio de Ja-
neiro. Com o avanço da vacinação, 
o mercado interno começa a reagir. 
Primeiro pela demanda reprimida, 
segundo em função do câmbio do 
dólar e euro, que tendem a limitar 
as viagens para o exterior.

VC: Que tipo de suporte a Fe-
comércio oferece ao setor em-
presarial neste momento de 
retomada?

AF: A Fecomércio RJ tem sempre 
buscado adotar medidas de fo-

mento da atividade empresa-
rial. Essas atuações envolvem 
a realização de reuniões com 
órgãos públicos e outras entida-
des e requisições de melhorias 
no ambiente econômico e tribu-
tário. Da mesma forma, partici-
pamos ativamente em audiên-
cias públicas, representando os 
empresários junto ao legislativo 
e ao executivo.

No ano de 2020, a Federação pro-
moveu uma série de pleitos para 
minimizar os impactos da pande-
mia de COVID-19, muitos deles 
atendidos. Em âmbito estadual, é 
possível citar questões ligadas ao 
adiamento de obrigações, como 
o adiamento da entrega da DUB-
-ICMS, e as prorrogações das cer-
tidões de regularidade fiscal das 
empresas, assim como do venci-
mento dos parcelamentos de dé-
bitos junto a PGE-RJ e SEFAZ-RJ. 

Outra atuação importante da 
Federação foi em relação à ma-
nutenção das condições de com-
petitividade dos empresários 
fluminenses. A Fecomércio RJ 
participou ativamente de todo o 
desenvolvimento, tanto no legis-
lativo quanto no executivo, da 
Lei 9.025/20 e suas regulamen-
tações. Essa lei dá competividade 
ao setor atacadista. Importante 
ressaltar ainda que atuamos in-

clusive para a prorrogação do 
prazo para que os empresários 
realizassem a migração para o 
novo regime de tributação, o que 
foi garantido aos contribuintes.

Além disso, a Federação vem par-
ticipando ativamente das discus-
sões relacionadas à Reforma Tri-
butária, propondo importantes 
ponderações em relação as pro-
postas apresentadas, no intuito 
de prevenir possíveis distorções 
e buscar um sistema tributário 
mais justo e simplificado, isso em 
todos os níveis.

VC: Presidente, em sua gestão à 
frente da Fecomércio, é percep-
tível uma aproximação com o 
CRCRJ e com a Classe Contábil. 
Recentemente, foi veiculada 
uma campanha sobre a impor-
tância de o empresário verifi-
car se quem lhe assessora é um 
profissional da contabilidade 
devidamente registrado. Em 
sua visão, qual é a importância 
de o profissional contábil cami-
nhar ao lado do empresário?

AF: Na nossa visão, o planejamen-
to e o controle contábil são estra-
tégicos para a sustentabilidade 
de uma empresa, permitindo ra-
cionamento de custos, decisões 
operacionais e investimentos. O 
trabalho desempenhado pelos 
contadores é responsável por 
mostrar aos gestores os seus cus-
tos, despesas, receitas, lucrativi-
dade, ativos e passivos, informa-
ções essenciais para a boa saúde 
financeira de qualquer negócio. 
Nos últimos anos, temos estabe-
lecido convênios que levam ser-
viços às empresas e profissionais 
de contabilidade visando o aper-
feiçoamento de suas atividades.

O planejamen to 
e o controle 
contábil são 

estra tégicos para a 
sustentabilidade 
de uma empresa.
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Por Paulo Henrique Pêgas, Contador, Mestre em Ciências Contábeis, Especialista em Contabilidade e Auditoria. Professor e Autor

REFORMA DO IRPF: A MUDANÇA 
ATENDE ÀS EXPECTATIVAS DA 
CLASSE CONTÁBIL?

O modelo tributá-
rio brasileiro ex-
trai da socieda-

de quase um terço de 
tudo que ela produz, 
com metade da nos-
sa carga tributária 
cobrada de forma 
indireta, injusta, 
cruel, escondida 
no preço dos pro-
dutos e serviços 
adquiridos no dia 
a dia. Tributamos 
de forma igual 
contribuintes de-
siguais. Quando o 
posto cobra 90% 
de tributos sobre 
o preço da gasoli-
na ou o achocolata-

do sofre acréscimo 
de quase 50% no seu 

preço por causa de 
ICMS, IPI, PIS e COFINS 

todos pagam por isso, da 
renda mais alta até aquele 

contribuinte muito pobre.

Nosso legislativo discute há al-
guns anos propostas para unifi-
car a cobrança de ICMS, ISS, IPI, 
PIS e COFINS em um único tri-
buto, com todas as dificuldades 
técnicas de juntar tributos com 
elevado grau de complexidade 
como o ICMS e as contribuições 
federais. Apesar de alguns afir-
marem que houve evolução no 
debate, essa integração dos 5 
tributos no Imposto sobre Bens 

e Serviços – IBS será extrema-
mente complexa e está longe de 
consenso para que realmente 
simplifique a tributação sobre o 
preço dos bens e serviços.

Assim, após demorar a apresentar 
um projeto consistente de refor-
ma tributária, o governo resolveu 
fatiá-lo, começando apenas no 2º 
semestre do ano passado com um 
bom Projeto de Lei (nº 3.887/20) 
que, infelizmente, se perdeu no le-
gislativo por conta da tola discus-
são sobre a alíquota elevada (12%) 
e atualmente encontra-se parado 
e sem perspectivas.

E agora, no final de junho de 
2021, entregou o Projeto de Lei nº 
2.337/21, com profundas e impor-
tantes mudanças no Imposto de 
Renda das empresas e das pessoas 
físicas. Após duras críticas da nossa 
elite econômica, empresarial e in-
telectual, o deputado relator Celso 
Sabino promoveu alterações, ce-
dendo em diversos pontos e des-
caracterizando boa parte da ideia 
original do PL. Na última versão 
conhecida (23 de agosto de 2021), 
as principais mudanças sugeridas 
na legislação tributária seriam as 
seguintes:

• Extinção dos Juros sobre ca-
pital próprio;

• Tributação dos dividendos 
para sócios e acionistas de 
empresas com alíquota de 
20% e isenção nos recebi-
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mentos de empre-
sas com receita bru-
ta anual até R$ 4,8 
milhões.

• Redução da alíquota 
total de IRPJ de 25% 
para 16,5% e da alí-
quota de CSLL de 9% 
para 7,5%, totalizan-
do a tributação para 
empresas em 24% 
sobre o LAIR. 

• Atualização da ta-
bela progressiva do 
IRPF, aplicando 31% 
sobre a primeira fai-
xa de isenção, que 
passaria a ser de R$ 
2.500, com o fim do 
modelo simplificado 
para os contribuin-
tes com renda tribu-
tável acima de R$ 40 
mil/ano.

• Simplificação da tri-
butação sobre apli-
cações financeiras, 
que teriam alíquota 
unificada de IRRF 
em 15%.

• Fim do cálculo men-
sal do IRPJ pela es-
timativa ou balan-
cetes de redução/
suspensão, migran-
do todas as empre-
sas para o lucro real 
trimestral.

A classe contábil deseja 
uma reforma tributá-
ria que atenda aos 214 
milhões de brasileiros, 
sendo 87 milhões inte-
grantes da população 
economicamente ativa 
(PEA), aos 32 milhões 
de declarantes de IRPF, 
as mais de 5 milhões de 
empresas e aos milhões 
de microempreende-

dores individuais espa-
lhados pelo país. Não 
queremos uma reforma 
tributária exclusiva para 
os profissionais da área 
contábil.

Infelizmente, a ideia ori-
ginal do projeto se per-
deu nas reclamações ex-
cessivas (algumas justas 
e outras não) daqueles 
contribuintes com maior 
capacidade contributiva 
do país.

Em vez de construir e 
ajudar, apresentando 
sugestões pensando no 
conjunto da sociedade, 
“detonaram” o PL, ana-
lisando exclusivamente 
situações individuais de 
seus setores/clientes. 

A ONU diz que o Brasil é 
o 7º país mais desigual 
do mundo e o 2º maior 
em concentração de ren-
da. Se o país não tiver 
coragem de enfrentar 
essa regressividade no 
modelo de tributação so-
bre a renda no país não 
fará reforma tributária 
que torne nosso modelo 
mais simples, neutro e, 
principalmente justo e 
progressivo para a maio-
ria do povo brasileiro.

Paulo Henrique Pêgas

Se o país não tiver 
coragem de enfrentar essa 

regressividade no 
modelo de tributação 
so bre a renda no país 

não fará reforma tributária 
que torne nosso modelo 
mais simples, neutro e, 
principalmente justo e 

progressivo para a maio ria 
do povo brasileiro”. 
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VOCÊ SABIA?

DESTINAÇÃO DE IMPOSTO PARA 
PROJETOS SOCIAIS BATE RECORDES 
NA DECLARAÇÃO DO IRPF DE 2021

E m 2021, no Estado do Rio 
de Janeiro, a destinação do 
imposto de renda aos Fun-

dos da Criança e do Adolescente 
e do Idoso feita diretamente na 
Declaração obteve um cresci-
mento de 175% em relação ao 
ano anterior: R$8.245.799,52 
(em 2020, o montante foi de 
R$2.990.868,56). 

Com o apoio da classe contábil 
e o fomento por meio de ações 
de conscientização promo-
vidas pelo CRCRJ, através do 
Programa de Voluntariado da 
Classe Contábil (PVCC/RJ), os 
resultados foram considera-
dos extremamente positivos.

Houve também crescimento 
de 145% no número total de 
cidadãos que fizeram desti-
nação em suas declarações: 
8.048 pessoas, em 2021; 
contra 3.287, em 2020. Esses 
números dizem respeito aos 
Documentos de Arrecadação 
de Receitas Federais (DARFs) 
efetivamente recolhidos e re-
flete o esforço de todas as ins-
tituições (públicas e civis) que 
se dedicam à conscientização 
da população sobre esta pos-
sibilidade de exercício ativo de 
cidadania.

Idosos:
2021 foi o segundo ano em 
que cidadãos puderam des-
tinar valores aos Fundos di-
retamente na declaração de 
Imposto de Renda. A inclusão 
do fundo na possibilidade de 
fazer a destinação foi mais um 
avanço conquistado após es-
forços do PVCC. 

E o aumento neste segundo 
ano foi significativo: 207% 
de crescimento nos valo-
res destinados, totalizando 
R$ 2.944.822,17, contra R$ 
957.091,90 de 2020. O número 
de pessoas que fizeram este 
gesto aumentou em 185%, 
passando de 1.059 cidadãos, 
em 2020, para 3.020, em 2021.

Crianças e Adolescentes:
Os Fundos de Direitos da 
Criança e do Adolescente tam-
bém tiveram resultados me-
lhores em 2021, totalizando 
R$ 5.300.977,35, contra os R$ 
2.033.776,66 do ano passado, 
ou seja, um aumento de 160%. 
Houve, igualmente, aumento 
do número de cidadãos que fi-
zeram a destinação do Impos-
to de Renda para estes fundos, 
passando de 2.228 pessoas, 
em 2020, para 5.028, em 2021, 
um aumento de 125%.

Por meio do PVCC/RJ, o CRCRJ 
realizou uma série de ações 
de conscientização sobre o 
tema. A campanha “Imposto 
Solidário”, que atuou em duas 
frentes, buscou conscientizar 
a sociedade sobre a possibi-
lidade de fazer a destinação 
diretamente na entrega da 
declaração, e dar notoriedade 
a instituições beneficentes ca-
dastradas junto ao Programa.

Em parceria com o Fundo de 
Desenvolvimento da ALERJ, o 
CRCRJ participou de reuniões 
com representantes munici-
pais para tratar sobre a criação 
e a regularização dos Fundos, 
para que estejam aptos a rece-
ber esses repasses.

Para a DIRPF 2022, as expecta-
tivas estão altas:

“Queremos continuar essas 
ações de incentivo, e incluímos 
na pauta institucional com o 
Governo do Estado e com os 
municípios o apoio do CRCRJ 
à divulgação da campanha, 
bem como à regularização dos 
Fundos, para que em 2022 os 
resultados sejam ainda melho-
res”, afirma o Presidente do 
CRCRJ, Samir Nehme.

Destinados diretamente na declaração do Imposto de Renda 
2021 (referentes aos Fundos de Direito da Criança e do Adoles-
cente e aos Fundos de Direitos dos Idosos)

De crescimento em relação à 
declaração do ano anterior (R$ 
2.990.868,56)

No número total de cidadãos que 
fizeram destinação em suas 
declarações: 8.048 pessoas, em 
2021; contra 3.287, em 2020.
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P ara apoiar o Governo do 
Estado em busca por mais 
transparência e complian-

ce na gestão dos recursos públi-
cos, o CRCRJ, de forma pioneira, 
firmou um Termo de Coopera-
ção Técnica com o Governo, as-
sinado no dia 30 de agosto em 
solenidade no Palácio Guana-
bara, com a presença do Presi-
dente do CRCRJ, Samir Nehme, 
do Governador, Claudio Castro, 
e do Secretário de Fazenda, Nel-
son Rocha.

“Através deste Termo de Coo-
peração, queremos apoiar a ad-
ministração estadual com todo 

DOCUMENTO ENGLOBA QUATRO PASTAS: SECRETARIA DE 
FAZENDA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔ-
MICO, CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO E SECRETA-
RIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

o conhecimento técnico que a 
Contabilidade pode proporcio-
nar, com vistas a um Estado mais 
eficiente, comprometido com a 
boa gestão e que, em meio a uma 
crise econômica extremamente 
agravada pela pandemia de CO-
VID-19, vislumbra ser mais jus-
to e igualitário”, declarou Samir 
Nehme. “É, portanto, não só uma 
chancela do Governo do Estado 
à essencialidade da profissão 
contábil, como também um ins-
trumento para a melhoria do am-
biente de negócios, o incremento 
do compliance e do controle, e 
um verdadeiro incentivo à recu-
peração e ao crescimento do Es-

tado que tanto amamos: o Rio de 
Janeiro”, completou em discurso.

O documento prevê quatro prin-
cipais frentes de atuação: apoio 
para aumento da adesão às 
destinações do IRPF Física aos 
fundos estaduais; incentivo ao 
empresariado para doação do 
IRPJ para projetos de assistên-
cia social; capacitação do cor-
po funcional dos profissionais 
da contabilidade que atuam na 
administração estadual direta 
ou indiretamente; e ações con-
juntas para melhoria da fiscali-
zação para combater fraudes e 
desvios.

CRCRJ E GOVERNO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO FIRMAM TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA
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Tudo isso através de uma inte-
gração entre representantes 
do CRCRJ e das quatro pastas 
englobadas pela cooperação 
técnica: Secretaria de Fazenda, 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Controladoria-Geral 
do Estado e Secretaria de Assis-
tência Social. 

O Governador Claudio Castro 
pontuou a relevância dos profis-
sionais da contabilidade para o 
Governo, tanto pela atuação na 
área pública, quanto na área pri-
vada, sendo o principal interlocu-
tor com o empresariado. “Tenho 
certeza que a Contabilidade tem 
muito a contribuir como Governo 
do Estado, que é o grande benefi-
ciário dessa assinatura. E quando 
o Governo ganha, quem ganha é 
a população, que vai ter o recurso 
público tratado com mais respei-
to e chegando com mais qualida-
de aos serviços”, declarou. 

Presente na solenidade, o De-
putado Federal Hugo Leal foi o 
principal articulador da primei-
ra reunião entre o Presidente 
do CRCRJ e o Governador, em 
janeiro de 2021, após tomar 
conhecimento da pauta institu-
cional proposta pelo Conselho. 
Em discurso, ele pontuou que 
foi inspirado a buscar ações a 
nível regional e federal para que 
a importância dos profissionais 
da contabilidade fique cada vez 
mais clara à sociedade. “Porque 

é ele que dá transparência, que 
reconhece e evita a irregularida-
de, as fraudes. E muitas vezes 
esses problemas são causados 
pela ausência de um profissio-
nal da contabilidade capacita-
do, devidamente habilitado. Foi 
esse entendimento que me ins-
pirou a apoiar esse Termo de 
Cooperação”, declarou.

Para o Secretário de Fazenda, 
Nelson Rocha, a assinatura inau-
gura uma nova etapa na relação 
Estado x CRCRJ: “Todos nós ga-
nhamos com este Termo, o que 
os profissionais da contabilida-
de podem trazer para o aprimo-
ramento dos sistemas de con-
trole, da própria contabilidade 
pública, e o que o Governo pode 
levar para a classe contábil, para 
trocar informações, conhecer 
os profissionais que fazem a 
contabilidade das empresas e o 

Conselho poder atuar na fiscali-
zação”, afirmou.

O evento foi prestigiado por 
diversas autoridades, como o 
Secretário de Desenvolvimento 
Econômico do Estado, Vinicius 
Farah, o Presidente da Fecomér-
cio, Antonio Florencio de Quei-
roz Jr., o Presidente da Jucerja, 
Sérgio Romay, o Diretor Regio-
nal do Senac, Sérgio Ribeiro, o 
Diretor de Produtos e Atendi-
mento do SEBRAE Rio, Júlio Frei-
tas, o Presidente do Sindilojas, 
Aldo Moura, o Presidente do 
CRA/RJ, Leocir Dal Pai, o Presi-
dente do Crefito-2, Wilen Silva, 
o Superintendente-Adjunto da 
Receita Federal, Fábio Amaral, o 
Vice-Presidente da ACRio, Ricar-
do Salles, o Assessor da Presi-
dência da Fecomércio e ex-Pre-
sidente da Jucerja, Luiz Velloso, 
o Assessor Especial de Negócios 
da AgeRio, Pedro Mota Di Filip-
po, o Subsecretário de Contabi-
lidade do Estado, Carlos Cesar 
Soares, o Oficial do RCPJ, Jalber 
Lira, o Auditor da CGE/RJ Gui-
lherme Andrada, o Presidente 
do SESCON-RJ, Renato Mansur, 
a Presidente da FEDCONT, Lygia 
Sampaio, o Presidente da AS-
CIERJ, Magno Tarcísio Sá, a Pre-
sidente do SINDICONT-Rio, Diva 
Gesualdi, a Diretora da Unipec, 
Damaris Amaral, e o Presidente 
do SINCON, Magno Pacheco.

O Secretário de Fazenda Nelson Rocha e o Presidente do CRCRJ Samir Nehme

O Presidente da Fecomércio-RJ Antonio Queiroz Jr., o Deputado Federal Hugo Leal, o 
Governador Claudio Castro, o Secretário de Fazenda Nelson Rocha e o Presidente do 
CRCRJ Samir Nehme
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Conselheiros do CRCRJ e autoridades da área contábil prestigiaram a solenidade de assinatura do Termo de Cooperação Técnica, 
realizada no palácio Guanabara

Fábio Amaral, Superintendente-Adjunto da 
7ªRF da Receita Federal, prestigiou o CRCRJ

O Superintendente do Sebrae RJ Julio 
Freitas, o Presidente Samir Nehme e o 
Secretário Estadual de Desenvolvimento 
Econômico Vinicius Farah

O Governador Claudio Castro e o 
Presidente do CRCRJ Samir Nehme

O Deputado Federal Hugo Leal em discurso 
sobre o Termo de Cooperação Técnica

O Diretor-Geral do SENAC RJ Sérgio Ribeiro, 
o Presidente Samir Nehme, o Presidente do 
SESCON RJ Renato Mansur, o Conselheiro 
Manuel Domingues e o Diretor da 
Fecomércio RJ Marcello Novaes

O Presidente do SESCON RJ, Renato Mansur, a Presidente da FEDCONT, Lygia Sampaio, a 
Diretora da UNIPEC, Damaris Amaral, o Presidente Samir, a Presidente do SINDICONT-Rio, 
Diva Gesualdi, e o Presidente do SINCON, Magno Pacheco
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CRCRJ em busca de aproximação 
com prefeituras
O CRCRJ continua percorrendo os mu-
nicípios para apresentar pauta institu-
cional e buscar assinatura do Termo 
de Cooperação Técnica com as prefei-
turas, de modo a contribuir com o de-
senvolvimento local através da Ciên-
cia Contábil e buscar reconhecimento 

No segundo dia de reuniões, 14/07, 
o local visitado foi Bom Jesus do Ita-
bapoana, com a presença do Prefeito 
Paulo Sérgio Cyrillo, do Diretor-Geral 
da Câmara, Geraldo Teodoro, dos 
Contadores José Alves, José Renato, 
Geraldo Brambila e Hugo Ávila, do 
Administrador Josimar Garcia e da 
Chefe de Gabinete Raquel Correia.

No dia 15/07, os representantes do 
CRCRJ iniciaram o dia em São José de 
Ubá. Entre as autoridades presentes 
na reunião, o Prefeito Gean Pereira, 
o Presidente da Câmara, Jorge Fer-
nando Valeriote, e o Secretário de 
Fazenda José Hylen, além dos Con-
tadores Athos Castilho, Malzeli Dias, 
Josilene Oliveira, Fábio Matos, Rúbia 
Pereira, Fábio Souza, Tiago Werdan e 
Fulgino Henrique.

O último local visitado foi o municí-
pio de Italva, com a entrega da pre-
miação Contador Heraldo da Costa 
Reis à prefeitura municipal e ao con-
tador Fabrício Carvalhal. Na ocasião, 
os representantes do CRCRJ recebe-
ram a notícia da aprovação, na Câ-
mara, dos Projetos de Lei solicitados 
pelo Conselho anteriormente.

Região Norte Fluminense:

Também no mês de julho, o Presi-
dente do CRCRJ, Samir Nehme, rea-
lizou diversas visitas pelo Norte Flu-
minense, passando por Macaé, Rio 
das Ostras, Conceição de Macabu, 

Carapebus e Quissamã. Em Macaé, a 
comitiva do CRCRJ foi recebida pelo 
prefeito, Welberth Rezende.

Em Rio das Ostras, o Presidente foi 
recebido, junto ao Vice-Presidente 
de Interior, Rafael Machado, o De-
legado Carlos Fernando Vieira de 
Lima e o Diretor Felipe Ribeiro, na 
prefeitura da cidade pelo Secretário 
Júlio César Marins, pelo Diretor-Ad-
ministrativo de Tributos, Contador 
Gilberto Cabral Filho, e pela Gerente 
de Cadastro Mobiliário, Contadora 
Aline Ribeiro Souza.

Em Conceição de Macabu, reuniram-
-se com o Prefeito, Valmir Tavares 
Lessa; o Presidente da Câmara de 
Vereadores, Vereador Jorge Luiz; o 
Secretário de Planejamento, Sandro 
Costa Silva; o Secretário de Fazenda, 
Luiz Eduardo Sancho Gomes; o Con-
tador-Geral, Marcello Silva Carvalho, 
e o Presidente do Instituto Previdên-
cia, Aderaldo Spesse Rangel.

Já em Carapebus, a reunião foi com 
o Secretário de Administração, Luiz 
Vitor Coutinho, e com o Contador do 
município e Coordenador da Sala do 
Empreendedor, Januário Emmerick. 
Finalizando as visitas em Quissamã, 
foram recepcionados pela Prefeita, 
Fátima Pacheco, pela Secretária de 
Fazenda, Contadora Simone Morei-
ra, e pela Secretária de Controle In-
terno, Cecília Pilicioni.

Presidente do CRCRJ é recebido em CarapebusReunião com o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon Comitiva do CRCRJ em reunião na Câmara de Três Rios

à classe contábil através das seguintes 
demandas: atendimento preferencial 
em órgãos públicos, reconhecimento 
da atividade contábil como essencial, 
inclusão das datas comemorativas 
da categoria no calendário oficial da 
cidade e capacitação gratuita a todos 

os profissionais da contabilidade que 
atuam na administração pública de 
forma direta ou indireta.

Confira os municípios visitados no bi-
mestre:

Região Noroeste Fluminense

Em meados de julho, o Presidente 
do CRCRJ, Samir Nehme, o Vice-Pre-
sidente de Interior, Rafael Machado, 
o Diretor de Relações Institucionais, 
Felipe Ribeiro, o Conselheiro Fer-
nando Amil e a então Delegada Pa-
tricia Telles visitaram municípios do 
Noroeste Fluminense. O Presidente 
também prestou homenagem à As-
sociação Regional dos Profissionais 
da Contabilidade do Noroeste Flu-
minense (ARCNF), que completou 50 
anos de fundação no mês de julho 
de 2021.

A agenda iniciou no dia 13/07 em 
Laje de Muriaé. A reunião contou 
com a presença do Prefeito, Eudóxio 
Cardozo, do Vereador Junior Santos, 
do Contador Nilson Rodrigues, dos 
Técnicos em contabilidade Hellen Sil-
va e Renato Rocha, da Secretária da 
Fazenda Maria Freitas, da Secretária 
de Gabinete Rosângela Guimarães.

Em seguida, a cidade visitada foi 
Porciúncula, com a presença do Pro-
curador Samir Rodrigues, do Vere-
adores Jefferson Moreira e Luciano 
Ferreira, dos Contadores Gustavo 
Rezende, Neliane Cortina, Luiz Cláu-
dio Barbosa e Sandy Caroline, e da 
Jornalista Rosimere Ferreira. En-
cerrando a agenda de terça-feira, a 
comitiva do CRCRJ foi até Varre-Sai, 
para entrega do Prêmio Contador 
Heraldo da Costa Reis.
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Café com a classe promove integração com 
profissionais do interior

Região Serrana – Nova Friburgo:

O Presidente do CRCRJ Samir Nehme 
e o Vice-Presidente de Interior, Rafael 
Machado, reuniram-se com o Prefei-
to de Nova Friburgo Johnny Maycon, 
o Secretário de Governo e da Casa 
Civil Pierre da Silva Moraes e o Subse-
cretário de Desenvolvimento Patrick 
Risso, no dia 26/08, para estreitar re-
lações entre o Conselho e o Municí-
pio e apresentar pauta institucional.

Entre os pontos abordados, o apoio 
à cidade em ações de aumento de 
arrecadação, regularização dos fun-
dos da criança e do adolescente e do 
idoso, capacitação gratuita aos ser-
vidores da área contábil e busca de 
definição de essencialidade e atendi-
mento preferencial à classe contábil 
em âmbito municipal.

O Presidente Samir chamou atenção 
para o prazo de habilitação e regula-
rização dos Fundos: 30 de setembro, 
e colocou o CRCRJ à disposição para 
orientações. Ele também posicionou 
a relevância dos profissionais da 
contabilidade no apoio às empresas 
e no setor público. 

O Prefeito agradeceu a presença e 
apontou a intenção de firmar o Ter-
mo de Cooperação Técnica para im-
plementação das ações em conjun-
to. Já o Secretário Pierre disse que 
o próximo concurso municipal con-
templará muitos profissionais contá-
beis, pelo entendimento da atuação 
fundamental para o controle e a me-
lhor aplicação dos recursos públicos. 

Também participaram da agenda a 
Coordenadora Regional Serrana I do 

Sebrae RJ, Fernanda Gripp, o Diretor 
de Relações Institucionais do CRCRJ, 
Felipe Ribeiro, o profissional da con-
tabilidade Guilherme Andrada e o 
advogado Paulo Benitez. 

“A aproximação da prefeitura com 
a classe contábil é preponderante 
para resolver gargalos, por isso é 
preciso manter um canal aberto e 
aprimorar o fluxo de atendimento à 
classe contábil”, reiterou a Coorde-
nadora do Sebrae.

Nos meses de julho e agosto, o CRCRJ 
promoveu quatro edições do evento 
Café com a Classe: no dia 14 de ju-
lho em Itaperuna, no dia 30 de julho 
em Três Rios, em Macaé, no dia 16 
de agosto, e em Nova Friburgo no dia 
26 de agosto. “O Café com a Classe 
é uma oportunidade para os profis-
sionais da contabilidade trazerem 
suas demandas aos CRCRJ em um 
bate-papo mais descontraído, tendo 
acesso ao Presidente, ao Vice-Pre-
sidente do Interior e ao Delegado, 
que é o representante local. Além, é 
claro, de ser um verdadeiro encon-
tro entre colegas de profissão, para 
troca de experiências”, afirma o Pre-
sidente Samir Nehme.

Em Três Rios, o evento aconteceu 
na Associação Profissional, e contou 
com a presença do Vice-Presidente 
de Interior, Rafael Machado, do Vi-
ce-Presidente de Registro, Ademilton 
Dantas, do Delegado Cristiano Cal-
das e do Diretor de Relações Insti-
tucionais Felipe Ribeiro. Na ocasião, 
os representantes do CRCRJ também 
foram convidados a participar de 
uma sessão na Câmara de Verea-
dores para debater o incentivo às 
doações aos Fundos Municipais da 
Criança e do Adolescente e do Ido-
so. Entre as autoridades presentes, o 
Presidente da Câmara, Vereador Ér-
cules Rodrigues, o Vereador Gustavo 
Cerqueira Carvalho, o Secretário de 

Indústria e Comércio, Márcio Simões 
Assis, e o Presidente da Associação 
dos Profissionais da Contabilidade 
de Três Rios, Victor Corrêa.

No Noroeste Fluminense, mais pre-
cisamente na cidade de Itaperuna, o 
Café aconteceu durante a solenida-
de de 50 anos da ARCNF, com a pre-
sença de 50 convidados, respeitando 
as medidas sanitárias de segurança 
e isolamento social, na AABB de Ita-
peruna, no último dia 14 de julho.

O Presidente do CRCRJ, Samir Neh-
me, o Vice-Presidente de Interior, 
Rafael Machado, o Conselheiro Fer-
nando Amil e o Diretor Institucional 

Reunião com o prefeito de Macaé, Welberth Rezende Reunião em Rio das Ostras, na região Norte Fluminense
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Felipe Ribeiro estiveram presentes 
na ocasião, debatendo as demandas 
dos profissionais e prestigiando a 
cerimônia de aniversário da Associa-
ção local, presidida pela ex-Delegada 
Patrícia Telles, que foi homenageada 
pelo trabalho prestado como repre-
sentante do CRCRJ, assim como o ex-
-Delegado Jader Barbosa.

No evento, também foi entregue o 
Certificado de Mérito ao profissio-
nal Odilon Abreu de Oliveira, por 
ter completado 70 anos de idade 
com registro profissional ativo, 
sem infrações técnicas ou éticas. O 
CRCRJ também foi homenageado 
com Moção de Aplausos da Câmara 
de Itaperuna, entregue pelo Verea-
dor Paulo Cesar. 

Na edição de Macaé, o Presidente do 
CRCRJ, Samir Nehme, e o Vice-Presi-
dente de Interior, Rafael Machado, 
homenagearam as ex-Delegadas 
Jussara Célem e Márcia Valério pe-

los serviços prestados ao Conselho 
e também entregaram Certificado de 
Mérito a profissionais que comple-
taram 70 anos com registro ativo e 
conduta ilibada.

Estiveram presentes o Delegado do 
CRCRJ em Macaé, Carlos Fernando 
Vieira de Lima, o Delegado do CRCRJ 
em São João de Meriti, Carlos Mora-
es, o Delegado do CRCRJ em Manga-
ratiba, Nilton Marinho Jr., o Vereador 
Luiz Fernando, o Diretor de Relações 
Institucionais do CRCRJ, Felipe Ribei-
ro, e os representantes da Amacom 
Adail Jr. e Edson Gonçalves.

E a acolhedora Nova Friburgo rece-
beu no dia 26 de agosto mais uma 
edição do Café com a Classe, evento 
que busca aproximar o CRCRJ dos 
profissionais do interior, oportuni-
zando debater assuntos relevantes 
para a classe local. A reunião contou 
com a presença de 15 profissionais 
da contabilidade, do Presidente do 

CRCRJ, Samir Nehme, do Vice-Presi-
dente de Interior, Rafael Machado, 
do Delegado do CRCRJ em Mangara-
tiba, Nilton Marinho Jr., e do Diretor 
de Relações Institucionais, Felipe 
Ribeiro. Na ocasião, os profissionais 
Oscar de Barros e Francisco Martins 
receberam certificados de mérito 
por terem completado 70 anos de 
idade com registro ativo e conduta 
ilibada. Entre as pautas debatidas, 
destravamento de processos na pre-
feitura, especialmente relacionados 
à legalização de empresas, o Refis 
municipal, e o aumento do teto de 
faturamento para MEIs.

Café com a Classe em Itaperuna

Café com a Classe reúne profissionais em Macaé

A ex-Delegada Patrícia Telles, o Presidente Samir Nehme, o ex-Delegado 
Jader Barbosa, o Vice-presidente de Interior Rafael Machado e o Conselheiro 
Fernando Amil

Edição do Café com a Classe em Três Rios
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Ação da Comissão Jovem do 
CRCRJ recepciona candidatos 
ao Exame de Suficiência

Comissão do Bem realiza entrega de kits 
de inverno e alimentação para pessoas 
em situação de rua

O Exame de Suficiência é condição 
para dar entrada no registro no 
CRC e iniciar o exercício na profis-
são contábil. A primeira edição de 
2021 aconteceu nacionalmente 
no dia 27 de junho e a Comissão 
Jovem do CRCRJ preparou uma 
ação para recepcionar os candida-
tos nos principais locais de prova, 
distribuindo brindes doados por 
patrocinadores e livros de bolso do 
profissional da contabilidade. 

O Presidente, Samir Nehme, parti-
cipou na Casa Escola Espaço Livre, 
em Nova Friburgo, e o Vice-Presi-
dente de Interior, Rafael Machado, 
esteve na Estácio, no Centro do Rio.

Um dia dos pais diferente. No do-
mingo, 08/08, a Comissão do Bem do 
CRCRJ realizou a entrega de kits de in-
verno e alimentação para pessoas em 
situação de rua, como resultado da 
arrecadação da campanha “Inverno 
Solidário”, realizada em conjunto com 

“Nosso desejo era mostrar nosso 
apoio aos examinandos, desejan-
do boa sorte na prova e mostrar 
que o CRCRJ estará de portas aber-
tas para recebê-los após a aprova-
ção. Agradecemos aos apoiadores 
KPMG, Omie, Mackenzie e Unileya 
pelo sucesso da ação”, disse o Pre-
sidente Samir Nehme.

Segundo o Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC), responsável 
pelo certame, mais de 30 mil pes-
soas participaram da prova. 

Em Nova Friburgo, o Presidente Samir Nehme entregou 
Livros de Bolso do Profissional da Contabilidade aos 
candidatos

Comissão Jovem recepciona candidatos ao Exame de Suficiência

o PVCC/RJ e com a Comissão da Mu-
lher. Foram doados: 318 cobertores 
novos, 300 pares de meias novas, 300 
kits de higiene masculino e feminino, 
1.260 sanduíches, 52 litros de choco-
late quente e, ainda, kits com roupas 
masculinas, femininas e infantis.

A ação aconteceu na manhã de do-
mingo em pontos do Centro da cida-
de, e contou com a participação de 
voluntários, entre eles o Presidente 
do CRCRJ, Samir Nehme, a Vice-Presi-
dente de Desenvolvimento Profissio-
nal e Coordenadora da Comissão da 
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Mulher, Ilan Renz, e a Coordenadora 
da Comissão do Bem e Representan-
te dos Técnicos em Contabilidade no 
Conselho Diretor, Genaína Gama.

“Gostaríamos de agradecer a todos 
os profissionais da contabilidade que 
apoiaram a campanha, seja com do-
ações diretas, seja na divulgação. É 
maravilhoso perceber, em cada olhar 
agradecido, que estamos fazendo a 
diferença na vida de quem mais pre-
cisa”, comemorou a Coordenadora 
da ação, Conselheira Genaína.

E você, quer participar mais ativa-
mente de nossas ações da Comissão 
do Bem? Cadastre-se como voluntá-
rio em www.crc.org.br/PVCC/index

Prêmio Contador Heraldo da Costa Reis 
é outorgado para Italva e Varre-Sai

O Prêmio Contador Heraldo da 
Costa Reis - Qualidade na Infor-
mação Contábil e Fiscal do Setor 
Público reconhece os profissio-
nais da contabilidade e prefei-
turas que tenham cumprido to-
dos os procedimentos e normas 
de transparência, usando como 
base o ranking de qualidade da 
informação contábil e fiscal da 
Secretaria do Tesouro Nacional. 
No ano de 2020, Italva ficou em 
primeiro lugar no ranking estadu-
al, empatado com o município do 
Rio de Janeiro, seguido por Varre-
-Sai. Os municípios do Noroeste 
Fluminense receberam suas pla-

cas durante visita do Presidente 
do CRCRJ, Samir Nehme, do Vi-
ce-Presidente de Interior, Rafael 
Machado, e da Delegada Patrícia 
Telles à região.

No dia 13/07, durante reunião na 
prefeitura de Varre-Sai, o Prêmio 
foi entregue ao contador da pre-
feitura, Clério Baptista Couto, e 
ao Vice-Prefeito de Varre-Sai, João 
Batista Freitas. Também participa-
ram da reunião o Procurador do 
Município, Gabriel Vargas, o Secre-
tário Municipal de Fazenda, Celso 
Garcia, e o Secretário Municipal de 
Gabinete, Vinicius Oliveira Dutra.

Já a entrega para Italva aconteceu 
no dia 15/07, durante a abertura 
do Seminário Itinerante de Con-
tabilidade no Setor Público – NBC 
T16, em solenidade na Câmara 
Municipal. Foram agraciados o 
contador da prefeitura, Fabrício 
Carvalhal, e o prefeito foi repre-
sentado pelo Secretário Munici-
pal de Fazenda, Alexandre Clen. 
O Presidente da Câmara de Vere-
adores, Joel de Oliveira, e o Procu-
rador do município, Dr. Welbert 
Cardoso, também prestigiaram a 
cerimônia.

A Coordenadora da Comissão do Bem, Genaína Gama, e o Presidente Samir Nehme entregam kits a pessoas em 
situação de vulnerabilidade no Centro do Rio

Entrega do Prêmio em Varre-Sai Outorga em Italva aconteceu na Câmara Municipal
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Em ação inovadora, CRCRJ e 
Caixa Econômica realizam 
reuniões para tirar dúvidas 
sobre o Pronampe
O CRCRJ realizou diversas reu-
niões virtuais, junto aos repre-
sentantes da Caixa Econômica 
Federal, para os profissionais da 
contabilidade tirarem dúvidas so-
bre o Pronampe no mês de julho.

O Vice-Presidente de Fiscalização 
do CRCRJ, Carlos Alexandre de 
Paiva, participou da abertura de 
um dos encontros e enalteceu o 
viés inovador da ação, que busca 
reafirmar a posição de destaque 
do profissional da contabilidade 
na orientação aos clientes, com 
disponibilização de e-mail exclu-
sivo aos registrados no CRCRJ 
para tirar dúvidas e dar início ao 
procedimento.

O Superintendente Executivo de 
Varejo da CEF, Pedro Vieira, agra-
deceu ao Conselho pela opor-
tunidade de levar informação à 
classe contábil, consciente do 
papel preponderante que exerce 
junto ao empresariado. “Temos 
verba disponível e criamos uma 
esteira com retorno extrema-
mente rápido, em D+0 ou, no má-
ximo, D+1”, afirmou. “De forma 
totalmente digital, recebemos os 
documentos, fazemos análise de 
crédito, se for necessário faz-se 
a abertura da conta e, uma vez 
aprovado, os recursos já ficam 
disponíveis. Ou seja: sem a ne-
cessidade de o empresário ir até 
a Caixa”, completou.

O Presidente do CRCRJ, Samir Nehme, em reunião 
com o Superintendente da Caixa Econômica 
Federal Pedro Vieira

Projeto “Contador Parceiro”, de capacitação 
gratuita, é lançado em live do CRCRJ
O projeto Contador Parceiro - 
Construindo o Sucesso, resulta-
do de parceria entre o CFC e o 
SEBRAE, foi oficialmente lança-
do para os profissionais do Rio 
de Janeiro em uma live, no dia 
28 de julho, pelo instagram do 
CRCRJ. O evento online iniciou com 
um bate-papo sobre a profissão, 
conduzido pelo Presidente Samir 
Nehme e pela Coordenadora do 
Sebrae Rio, Denise Shalom, com a 
participação do influenciador digi-
tal e fundador do Rupee Guilherme 

Baumworcel, do perfil @contabili-
dadeporamors2.

O Diretor de Produtos e Atendi-
mento do SEBRAE RJ, Julio Cezar 
Resende, também prestigiou o 
evento, ressaltando que os conta-
dores e o SEBRAE possuem o mes-
mo objetivo: apoiar as empresas, 
com foco especial nas MPEs.

Em seguida, a Coordenadora Na-
cional do Comitê Gestor do Pro-
grama e Presidente do CRCPE, 

Maria Dorgivânia, a Analista de 
Relacionamento com o Cliente do 
SEBRAE Nacional Graziele Vilela, 
a Vice-Presidente de Desenvolvi-
mento Profissional do CRCRJ, Ilan 
Renz, e o Analista do SEBRAE Rio 
Marcos Mendes, apresentaram 
detalhes do programa, que será 
totalmente online e pontuará 
para o Programa de Educação 
Profissional Continuada (PEPC).

Assista na íntegra em www.ins-
tagram.com/crcrjoficial
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CRCRJ e CRCES realizam reunião com 
Receita Federal sobre malha fiscal PJ
Em parceria com o CRCES, o 
CRCRJ realizou no início de julho 
(05/07), uma reunião com os re-
presentantes da Receita Federal 
para discutir sobre a Malha Fiscal 
de Pessoas Jurídicas. 

O evento foi transmitido pela TV 
CRCRJ e TV CRCES e teve partici-
pação do Presidente do CRCRJ, 
Samir Nehme e da Presidente 
do CRCES, Carla Tasso, além do 
Superintendente da 7ª Região 
Fiscal da RFB, Flávio José Passos 
Coelho, e do Coordenador-Geral 

de Fiscalização da RFB, Altemir 
Linhares de Melo. 

“Pretendemos valorizar e cobrar 
cada vez mais a classe contábil, a 
exemplo do que já acontece em 
outros países. É muito natural 
uma aproximação maior entre a 
Receita e os CRCs”, afirmou o Su-
perintendente Flávio Coelho.

O Presidente Samir Nehme pon-
tuou que essa aproximação é be-
néfica, por trazer melhoria para 
o ambiente regulatório, com foco 

nos contribuintes. “Dar a oportu-
nidade de o contribuinte buscar 
a regularidade sem ser penaliza-
do é do interesse de todos. Esse 
movimento será benéfico para a 
sociedade como um todo, presti-
giando o profissional da contabi-
lidade que trabalha de maneira 
correta”, finalizou Samir. 

O evento foi um importante es-
paço de discussão entre os CRCs, 
além de contribuir com a evolu-
ção da classe contábil. 

8ª edição do Encontro de Peritos Contábeis 
é realizada 100% online 

Mais uma edição do Seminário BPO Financeiro 
é sucesso de público

De forma inédita, nos dias 18 e 
19 de agosto aconteceu a 8ª edi-
ção do Encontro de Peritos Con-
tábeis totalmente online. Com 
palestrantes de todo o Brasil, 
foram discutidos temas como a 
atuação de peritos contábeis e 
principais pontos a serem ob-
servados na elaboração de lau-
dos periciais. O Vice-Presidente 
de Administração e Finanças do 
CRCRJ, Elias Martins, o Coorde-
nador da Comissão de Perícia 

No dia 10 de agosto, aconteceu 
a 3ª edição do BPO Financeiro 
e Tecnologia Contábil. O evento 
foi híbrido, transmitido pela TV 
CRCRJ e com palestras no Centro 
Empresarial Américas Avenue. 

O seminário contou com pai-
néis que discutiram sobre o BPO 

do CRCRJ, Ril Moura, e o Perito 
Contábil e Conselheiro Ouvidor 
do CRCRJ, Jarbas Barsanti, parti-
ciparam da abertura, ao lado de 
diversos palestrantes da APJERJ, 
FEBRAPAM e outros CRCs. Na 
ocasião, foi lançada a segunda 
edição do livro “Estudos de ca-
sos de Perícia”

Assista na íntegra em www.
youtube.com/TVCRCRJ

Financeiro e a experiência do 
cliente na área contábil e fran-
quias de contabilidade e consul-
toria Financeira, além da parti-
cipação do empresário contábil 
e conselheiro do CRCRJ, Fabiano 
Corrêa; do coordenador da Co-
missão de Tecnologia e Inova-
ção do CRCRJ, Edilson Junior; do 

coordenador da Comissão de 
Intercâmbio Internacional Con-
tábil, Roberto Dias Duarte e do 
co-fundador e CEO do Grupo 
Vers, Tiago Fernandes.

O evento está disponível em 
www.youtube.com/TVCRCRJ

Escaneie o QR Code e confira o 
livro na íntegra.
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PEDRO MENDES
Integrante da Comissão Jovem do CRCRJ é 
baterista há quase 20 anos e conta como 
começou essa paixão pelo instrumento

A paixonado por bateria des-
de a adolescência, Pedro 
Mendes é empresário con-

tábil e docente de cursos sobre o 
Simples Nacional. A paixão pelo ins-
trumento começou durante o ensino 
médio e foi influenciada pelo pai, 
carnavalesco, e pela cena de rock na-
cional da década de 1990, que o mo-
tivou a ter uma banda com os ami-
gos, realizando diversos shows em 
bares do Rio de Janeiro. Pedro con-
ta que foi autodidata com o hobby: 
“comprei uma bateria, comecei a 
aprender escutando várias músicas e 
fui começando a tocar em casa.”

Fanático por música, Pedro relata a 
importância do instrumento na sua 
vida e em seu processo de amadu-
recimento: “minha juventude foi 
muito baseada em ter uma banda. A 
bateria me desestressa. Quando eu 
toco, me desligo do mundo”, conta.  

A banda chegou ao fim após alguns 
anos, mas o fascínio pela bateria 
está eternizado: o contador tem 
uma tatuagem dedicada ao instru-
mento, que ele diz “representá-lo 
bastante”.

O integrante da Comissão Jovem 
do CRCRJ diz que tocar ajuda no 
cotidiano da contabilidade, especial-
mente com a correria do trabalho e a 
carga de responsabilidade: “me lem-
bra épocas antigas, em que eu curtia 
bastante a vida e não tinha tantas 
obrigações. Quando eu volto a to-
car, me vem isso na mente, aquela 
sensação de liberdade”, relata.

Mas, esse não é seu único hobby. 
Em seu tempo livre, Pedro tam-
bém fotografa, faz trilhas, viagens 
e anda de skate. Ele aprendeu a 
fotografar para produzir conte-
údo para seu canal no YouTube 
“Descomplicando o Simples”, 
mas agora também coloca 
em prática em suas viagens 
e trilhas, que usa como fuga 
à rotina.

Segundo ele, “uso a 
fotografia para capturar 
aquele momento espe-
cial e levar para a vida”.
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CONFIRA NOSSAS

REDES!

CONHEÇA O CRCRJ!
CONSELHO DIRETOR
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Câmara de Pesquisa e Estudos Técnicos

Tel: 2216-9602

Presidente: Luiz Antônio Leal

Integrantes Efetivos: Antonio Ranha da Silva, Francisco 
José dos Santos Alves e Waldir Jorge Ladeira dos Santos
Câmara de Administração e Finanças

Tel: 2216-9526

Presidente: Elias Costa Martins

Integrantes Efetivos: Cezar Augusto Carneiro Stagi, 
Genaina Gama Lopes e Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro
Câmara de Registro Profissional

Tel: 2216-6909 

Presidente: Ademilton Dantas

Integrantes Efetivos: Luiz Francisco Peyon da Cunha e 
Rafael da Silva Machado



O CRCRJ LANÇOU O SERVIÇO
DE AUTOATENDIMENTO
PELO WHATSAPP

Agora, você terá mais
agilidade para resolver
suas demandas:

Registro
Cobrança
Fiscalização
Desenvolvimento
Profissional
Informática 
Departamento Jurídico
Biblioteca

Entre em contato:
(21) 96564-0134

É o CRCRJ cada vez
mais digital e próximo 
aos profissionais da
contabilidade.


